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 جدًا  جيد عام بكالوريوس تربية نوعية شعبة معلم حاسب آىل بتقدير  (1)

 الدبلوم املههى قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد جدًا (2)

 جدًا الدبلوم اخلاص قسم طرق تدريس احلاسب االىل بتقدير عام جيد  (3)

  جيدجدًا بتقدير عام متهيدى ماجستري قسم طرق تدريس احلاسب االىل (4)

 باحث باملاجستري قسم طرق تدريس احلاسب االىل (5)

ــتلل
صل

وا
 

 Mail-E لكترونىإلالبريد ا
dr_nasser    @yahoo.com 

dnasser   @gmail.com 
 

 Facebook فيس بوك
 )مستر ناصر عبدالتواب( اسم الصفحة

https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.    
 
 

 WhatsApp واتس آب
41464042040 
  

Phone Number رقم الهاتف 

41464042040 
41405440405 

mailto:dr_nasser2018@yahoo.com
mailto:dnasser118@gmail.com
https://www.facebook.com/DrNasser.abdo.169


 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم الصفحة املوضــــــــــــوع اجلزء

 األول

 1 وحدةملخص مبشط لكل 

 1 الوحدة األولى مواقع الويب

 1 : مفاهيه وأساسيات مواقع الويب املوضوع األول

 1 : مـراحل تصنيه وإنظاء موقع الويب املوضوع الثاني

 2 جلة ملفات الصوت: إنظاء ومعا املوضوع الثالث

 3 : إنظاء ومعاجلة ملفات الفيديو املوضوع الرابع

 5 مواقع الويب الثانية تصميم وإنشاءالوحدة 

 HTML 5 املوضوع األول: لغة الرتميز

 

 الثانى

 12 أهم األسئلة املتوقعة وإجاباتها النموذجـــية

 12 الشؤال األول الصواب واخلطأ

 14 الشؤال الثانى االختيار من متعدد

 11 ترتيب اخلطوات  الشؤال الثالث 

 11 التوصيل الشؤال الرابع 

 11 األكوادالشؤال اخلامص 

 11 الشؤال الشادض التكنلة االجبارية 

 22  الظاطاتالشؤال الشابع 
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ن تواه مرلساتى إعجاةمم أإىل شمالئى وأطاترتى مى املعىمني األفاضي رشف ىل 

 وأها طعيد ةهرا  ويعطيها وطالةه واأللثس مى ذون أن يظتخدمها اوتعض

 ود أن ألفت نظر حضراتكم إىل أمر ضرورى وهوألكن 

ويعىم هللا لم أةره فيها مى مشقه ويظت املشقة ىف اوتوظيق فحظث وومى ىف  

  تتظيط املعىىمة املقدمة

موى حيث أخى املعىم أعتربها لتاب خازجى فهواك  ءوال يصعي أحد مى اوصمال

 اخسون يعمىىن مى اومتث اوخازجية وطالةهم يعسفىن اهها مى اعداد مدزض اخس
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َٛقع ي٘ عٓٛإ نٌ  ًَشٛظة  بعطٗا ؼت اضِ َعنيب َستبطةصفشة ٜٚب أٚ أنجس  Site   Webَٛقع ايٜٛب
    َٔ خالٍ ايهُبٝٛتس أٚ اهلاتف  ت٘ٚميهٔ شٜاز Web Addressعًى االْرتْت ٜطُى بعٓٛإ املٛقع 

 صفشاتاياٍ يباقى ٛقع ٚ َٔ خالهلا ٜمِ االْمكاملأٍٚ صفشة ب Home Pageايصفشة ايسئٝطة 
 Firefoxَجٌ طمعسض املخالٍ َٔ  ٜعسضَطمٓد إيهرتْٚى ٜٓػس عًى االْرتْت   Web Pageصفشة ايٜٛب 

 ٖى أْٛاع صفشات ايٜٛبٚ   ازتباط تػعبى  –فٝدٜٛ  –صٛت    –ْصٛص   –صٛز عٓاصس صفشة ايٜٛب : 
  Interactiveايمفاعًٝة  ً Staticايجابمة  

 ايمفاعٌ  َع٘ صفشة تعسض قمٛى ميهًٔ ٜمِ االطالع عًٝ٘ فكط ى ثابت صفشة تعسض قمٛ املفّٗٛ

 HTMLضمددّ أٚاَس با ايمصُِٝ
 

باالضافة يًػات  HTMLضمددّ أٚاَس با
 Java Script  ٚPHPاخسى َجٌ 

 ٓمائرايخساز إل مٗا َعاؾٚبٝاْات ايٍ اضمكبا يكطات فٝدٜٛ  –صٛز  –ْصٛص  املهْٛات
  املٛاقع اؿهَٛٝة–ايفٝظ بٛى  ازأغًب صفشات االخب أَجًة

 
 

 ٓػس عرب االْرتْتاي(5)  مٓفٝر اي(1)اإلعداد ٚايمذٗٝص (3)مصُِٝ اي(6)ايمدطٝط (1) ٖى ساسٌامل
  املٛقعؼدٜد بٝاْات (6)صفشات املٛقع يعٌُ زضِ ؽطٝطى عًى ايٛزم (1)ٜمِ فٝٗا ايمدطٝط:

 ؼدٜد االزتباطات ايمػعبٝة (3)مٓطٝكات ايؼدٜد (6) عًى ايٛزم ايصفشاتتصُِٝ غهٌ (1)ٜمِ فٝٗا :مصُِٝاي
  ػٗٝص ايصٛت ٚايفٝدٜٛ (3)ػٗٝص ايصٛز (6) ػٗٝص ايٓصٛص(1)فٝٗا ٜمِايمذٗٝص

 إْػاء االزتباطات ايمػعبٝة (3)  املٛقعاضافة بٝاْات (6)صفشات ٜٚب يؼٌٜٛ ايمصُِٝ ايٛزقى (1)ٜمِ فٝٗا  مٓفٝراي

 ْػس املٛقع(3) ي٘ؽصٝص َطاسة ؽصٜٓٝة (6)ُٛقع سذص عٓٛإ يً(1)ٜمِ فٝٗا  ٓػساي

: مفاهيم وأساسيات  الموضوع األول

 قع الويبموا

 : مـراحل تصميم وإنشاء موقع الويب الموضوع الثاني
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 ٜطمددّ الْػاء َٚعاؾة ًَفات ايصٛت (6)َفمٛح املصدز  Audacity" (1) "بسْاَر
  (Linux – Windows) عًى أْعُة تػػٌٝ كمًفة َجٌايعٌُ  ميهٓ٘ (3) 

 دٜسايمص(1)ايمعدٌٜ(3)ايمٓفٝر(6)االعداد ٚايمذٗٝص(1)) ْػاء ًَف صٛتىإَساسٌ 
 Audacity بسْاَريربفٝات  اػٗٝص (6)يبٝاْاتا ػٗٝص(1)ٜمِ فٝٗا ايمذٗٝص

 Mic  ٚSpeakersملهْٛات املادٜة  اػٗٝص (3)
 َٔ خالٍ    Audacityباضمدداّ بسْاَر تطذٌٝ ايصٛت  ٜمِ فٝٗاايمٓفٝر 

 شز ايمطذٌٝايطػط عًى ب Mic ايـ  باضمدداّ تطذٌٝ ايصٛت (6)ربْاَر ايؼٌُٝ  (1)

  االٜكافايطػط عًى شز ب ايمطذٌٝالْمٗاء َٔ ا (3)

 ايطػط عًى شز ايمػػٌٝب تػػٌٝ ايصٛت (1)

اخرت   Effectَٔ قائُة (2)ايصٛتىؼدٜد املكطع  (1) أٚال اضافة تاثريات     ٜمِ فٝٗا  ايمعدٌٜ فى ايصٛت
 يعهظ بداٜة املكطع َع ْٗاٜم٘   Reverseيعٌُ تهساز   أٚ  Repeatايماثري 

  Pastاخرت   Editَٔ قائُة Cut(3)اخرت   Editَٔ قائُة  (6)ؼدٜد املكطع  (1) ْٝا  قص َكطع صٛتى ثا

 َٔ يٛسة املفاتٝح deleteايطػط عًى َفماح (6)ؼدٜد املكطع ايصٛتى  (1) ثايجا سرف َكطع صٛتى

 (Mp -Wave)باَمداد َٓاضب  ٚتصدٜسٙ ايصٛت سفغٜمِ فٝٗا   مصدٜساي
  Export  Audioز ٝااخم File  (6)فمح قائُة  (1) ِايمصدٜس ٜم يعٌُٚ

Wav Mp  
 ايصٛت انجس دٛدة ٚٚضٛح ْٚكاء 
 ي٘ ضعة ؽصٜٓٝة نبرية 
 ُ٘غري َالئِ يًٓػس عرب االْرتْت يهربسذ 

  ايصٛت اقٌ دٛدة ٚٚضٛح ْٚكاء  

 ٌي٘ ضعة ؽصٜٓٝة اق 
 َُ٘الئِ يًٓػس عرب االْرتْت يصػسسذ 

 

 
 

 : إنشاء ومعالجة ملفات الصوت الموضوع الثالث

 41421046010للتواصل والحجز 
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 ٜطمددّ الْػاء َٚعاؾة ًَفات ايفٝدٜٛ (6)فمٛح املصدز َOpenshot  (1)بسْاَر
  (Linux – Windows) عًى أْعُة تػػٌٝ كمًفة َجٌايعٌُ  ميهٓ٘(3)

  َهْٛات ٚادٗة ايربْاَر
غسٜط ايمشسٜس (5) َعآٜة ايفٝدٜٛ(1)تبٜٛب ايٛظائف (3)ًَفات املػسٚع (6)ايػسٜط ايسئٝطى (1)
 ايػسٜط ايصَٓى(0)ة زاع ايكساء(7)ايمصػري ٚايمهبري (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املطازات (1)  ايهًٝب اؿاىل (3)  زاع ايكساءة (6)  املططسة (1) َهْٛات ايػسٜط ايصَٓى
 
 
 

 

 
 

 

  تػب٘ ايطبكات سٝح ٜمِ ٚضع صٛزة اٚ صٛت اٚ يكطة فٝدٜٛ عًى املطاز  املطازات  َالسعة

 : إنشاء ومعالجة ملفات الفيديو الموضوع الرابع
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 ايفٝدٜٛ َعآٜة(1)ايصٛت اضمرياد(3)زتستٝب ايصٛ(6)اضمرياد ايصٛز(1)فٝدٜٛ َػٗدإْػاء  َساسٌ
 فى ايػسٜط ايسئٝطى                      ايطػط عًى شز (1) مِ َٔ خالٍ  ثالخ طسمٜاضمرياد ايصٛز

 Ctrl+F :ضػطا يٛسة املفاتٝح َٔ Import Files (3)ثِ اخمٝاز   Fileفمح قائُة (6)   

 سطب أٚيٝة ايعٗٛزات فى املطاز ٚٚضعٗاَع ايطشب يًصٛز ايطػط  ٜمِ َٔ خالٍ تستٝب ايصٛز عًى ايػسٜط ايصَٓى :

طػط َع ايطشب عًى زَص اي(6) ايطػط عًى                 بايػسٜط ايسئٝطى(1) َٔ خالٍٜمِ  اضمرياد ايصٛت :
 د٘ فى اسد املطازات اًَف ايصٛت ٚادز

  عآٜة املفى ْافرة                 ايطػط عًى شز ايمػػٌٝ                    َٔ خالٍ  ٜمِ  َعآٜة ايفٝدٜٛ:

 بػــسٜط ايمشسٜس                 عًــى شز إضــافة َطــاز   ميهٔ إضــافة َطــاز ددٜــد بايطــػطةَالسع

 ٜمِ اتباع اـطٛات االتٝة :ؿفع٘ َع اَهاْٝة تعدًٜ٘ سفغ ايفٝدٜٛ
 د( داخٌ فًد ٚاسْصٛص -فٝدٜٛ.-اصٛات –سفغ مجٝع املًفات )صٛز  (1)

 Save( ؼدٜد االضِ ٚاملهإ ثِ اضػط 3) Save Project As اخمٝازثِ   Fileفمح قائُة  (2)

   Mp -Avi اىل ًَف باَمداد َٓاضببدٕٚ تعدٌٜ (  ٘فعؿ)تصدٜس ايفٝدٜٛ 

  يعٌُ ذيو ٜمِ اتباع اـطٛات االتٝة

 فى ايػسٜط ايسئٝطى                                                     ضػط شز   ٚ أ  Export Video اخمٝازثِ   Fileفمح قائُة 

 : البد إ ٜهٕٛ اضِ املػسٚع بايًػة االلًٝصٜة َالسعة
Avi   Mp    

 ٜٛانجس دٛدة ٚٚضٛح ْٚكاء ايفٝد  َٔMP   
 سذُ٘ نبري 
  ٜٜٛٓاضب ادٗصة ايهُبٝٛتس ٚناَريات ايفٝد 

 ٚيهٓ٘ اعًى َٔ  اقٌ دٛدة ٚٚضٛح ْٚكاء ايفٝد gp   

 َ ُ٘مٛضطسذ 
 ٘ايمصٜٛس باسذاّ كمًف 

 َٔ خالٍ ايعًُٝات االتٝة   ايمعدٌٜ فى َػاٖد ايفٝدٜٛ

 ٜمِ َٔ خالٍ ايصٛز ايمشهِ فى ايفرتة ايصَٓٝة املدصصة يًصٛت َع َػاٖداٚال 
َٔ (3)طػط نًو ميني عًى َكطع ايصٛت فى املطازيا(6)ٓٗاٜة عسض ايصٛزيضشب َؤغس ايكساءة   (1)   

  Keep Left Slideاخرت ثِ   Slice Clipاخرت ايكائُة املدمصسة 
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 Keep Both Slides   ػسحيمني َع االسمفاظ بُٗاي:ٜكطِ ايهًٝب 

 Keep Left Slide  َٚطح ايُٝٓىػسحيمني َع االسمفاظ بايٝطسى ي:ٜكطِ ايهًٝب 

 Keep Right Slide   َٚطح ايٝطسىػسحيمني َع االسمفاظ بايُٝٓى ي:ٜكطِ ايهًٝب 
  Effectsايطػط عًى تبٜٛب  اثريات ملػاٖد ايفٝدٜٛ ٜمِ َٔ خالٍثاْٝا اضافة ت

 Remove Effectٜمِ ايطػط نًو ميني عًى زَص ايماثري َٚٔ ايكائُة املدمصسة اخرت  ؿرف ايماثري

  "Transitions" طػط عًى تبٜٛب االْمكاالتيا ٜمِ َٔ خالٍ ذيو  ثايجا اضافة َساسٌ اْمكايٝة يعٌُ
  .ٔ ٚضع املسسًة االْمكايٝة يف بداٜة أٚ ْٗاٜة املػٗدميه -  ٖاَة َ٘السع

  اضافة ْص اىل ايفٝدٜٛ ٜمِ َٔ خالٍزابعا 
 (يٕٛ اـًفٝة- يٕٛ اـط- ْٛع اـط-قايب اـط )ٜعٗس َسبع سٛازى سدد Title(6)اخرت  Titleَٔ قائُة (1)

 ايًػة االلًٝصٜةجيب تطُٝة املًف ايٓصى ب ات َالسع      ؿفغ ايٓص يف ًَف  Saveاضػط (3)

  Imageحيفغ املًف ايٓصى نصٛزة ٚيرا ٜعٗس فى تبٜٛب ايصٛز  -

 ميهٔ  ٚضع ايٓص فى بداٜة ايفٝدٜٛ اٚ ْٗاٜم٘ اٚ بني َػاٖد ايفٝدٜٛ -
 
 

 

  طمعسض املباضمدداّ  تعسضيػة تهٜٛد الْػاء صفشات ثابمة   HTMLيػة ايرتَٝص 

 Hyper Text Markup Language اىل  HTMLٜػري االخمصاز  ة ٖاَة ددااااااَالسع

 ٜكّٛ املطمعسض بمٓفٝرٖا Tagsٜٛب ٚتطُى بايـ اياٚاَس َطمددَة الْػاء صفشة     HTMLأٚاَس 
 “ “خصائص ٚنٌ خاصٝة هلا قِٝ ٚايكُٝة تٛضع بني عالَمى تٓصٝص   اَس هلٚابعض األ َالسعة َُٗة:

 ٚظائفٗا ٚ HTMLأٚاَس 
 ايٛظٝفة  األَس  

<  Html  >   ب فى بداٜة ايهٛد يٝػري اىل إٔ املطمٓد َهمٛب بًػة ٜهمHtml  
<  Head  >  َٓطكة خاصة بهمابة َعًَٛات عٔ ايصفشة َجٌ عٓٛإ ايصفشة 

الموضوع األول: لغة 

 HTML الترميز
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<  Body  > َٓطكة خاصة بهمابة قمٛى ايصفشة 
<  Title  > صفشة ًؼدٜد عٓٛإ ي   
<  Br  > ضطس ددٜد(اْػاء ) طس ددٜداْٗاء ايهمابة فى ايططس اؿاىل ٚبدء ايهمابة فى ض 

  فساغ ) َطافة ( بني ايهًُات  اْػاء  Nbsp&ايسَص 
<  Center  > تٛضٝط ايٓص 

<  U  > ٚضع خط ؼت ايهمابة      <  Bgsound  >  إدزاز صٛت ندًفٝة  
<  B  > ط اضٛد عسٜضدعٌ اـ      <  Embed  > فٝدٜٛ   صٛت اٚ ادزاز  
<  I  > ط َائٌدعٌ اـ  <  Img  >  ادزاز  صٛزة  
<  Font  > تٓطٝل اـط <  A  > إْػاء ازتباط تػعبى 

  ايمى هلا خصائص HTMLأٚاَس يػة 
 ايكُٝة اـصائص  األَس 

<  Body  > 
Dir 

Bgcolor  
Background 

 

 اـاصٝةbgcolor :االيٛإ َجٌ  قُٝٗاRed  
  اـاصٝةDir قُٝمإ  قُٝٗا :Rtl ٚايكُٝة Ltr  

 Background ٚاَمدادٖا صٛزةاي: اضِ ًَف  قُٝٗا 

<  Font  > 
Face 
Color 
Size 

 

  اـاصٝةColor االيٛإ َجٌ قُٝمٗا :Red 

 Face اْٛاع اـطٛط َجٌ قُٝمٗا :Andalus  
  اـاصٝةSize 7:1 : َٔ قُٝمٗا 

<  Img  > 
Src 

Height 
Width 
Align 

 

 اـاصٝة Srcٚاَمدادٖا : اضِ ًَف ايصٛزةقُٝمٗا 
 ٝة اـاصHeight 644: ازقاّ َجٌ قُٝمٗا 
  اـاصٝةWidth 644: ازقاّ َجٌ قُٝمٗا 
 Align قُٝمٗا  :Top  ٚاBottom  ٚاMiddle  ٚاRight  ٚاLeft 

<  Bgsound  > Src ٚاَمداٙ اضِ ًَف ايصٛت 
<  Embed  > Src  ايفٝدٜٛ ٚاَمدادٙاضِ ًَف 

<  A  > href ٘ٝايعٓٛإ املطًٛب االْمكاٍ اي 
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   ائف الخصائصوظ
 ايٛظٝفة  اـاصٝة  ايٛظٝفة  اـاصٝة 

bgcolor  ؼدٜد يٕٛ اـًفٝة Src ٜٛادزاز صٛزة اٚ صٛت  اٚ فٝد 
Background  ؼدٜد صٛزة اـًفٝة Height  ؼدٜد ازتفاع ايصٛزة 

Dir ة شؼدٜد اػاٙ ايصف Width ؼدٜد عسض ايصٛزة 
Face ؼدٜد ْٛع اـط Align ٛزةقاذاة ايص 
Size  ؼدٜد سذِ اـط href  ادزاز ازتباط تػعبى 

Color ؼدٜد يٕٛ اـط   
 وظائف القيم                                                       

 ايٛظٝفة  ايكُٝة
Rtl دعٌ ايٓص َٔ ايُٝني اىل ايٝطاز 
Ltr دعٌ ايٓص َٔ ايٝطاز اىل ايُٝني 

Right قاذاة ايصٛزة يُٝني ايصفشة 
Left  يٝطاز ايصفشةايصٛزة قاذاة 
Top ٚقٛع ايٓص مبشاذاة اؿافة ايعًٝا يًصٛزة 

Bottom ٚقٛع ايٓص مبشاذاة اؿافة ايطفًى يًصٛزة 
Middle ٚقٛع ايٓص مبشاذاة َٓمصف يًصٛزة 

 HTMLايكٛاعد األضاضٝة إلْػاء صفشة ٜٚب باضمدداّ 

    HTMLٚاَس أيهمابة    ++Notepadدداّ بسْاَر إْػاء ًَف ْصى بإضم (1)

   < >ٚاَس َع ٚضع االَس بني ايعالَمني األنمابة  (6)

 ٚيٝظ نًٗا   </>ْٚٗاٜة   < >َععِ األٚاَس هلا بداٜة  (3)

  Smallاٚ صػريٙ   Capitalالٜػرتط نمابة االٚاَس عسٚف نبرية  (1)
 طمعسض املاحملفٛظ باضمدداّ فمح املًف HTM (2) .أٚ   HTML .سفغ املًف ايٓصى باَمداد  (5)
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 HTMLايرتنٝب ايبٓائى الْػاء صفشة ٜٚب باضمدداّ 

   Body ايكطِ ايجاْى    Head ايكطِ االٍُٖٚا  يكطُني  زئٝطني Htmlٜكطِ نٛد  

 <Title >َدزضمى<Title/>           يصفشة نًُةَدزضمىادعٌ عٓٛإ اٚال 
 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات

 Head><َٓطكة ايـ  داخٌ     <Title>َدزضمى <Title/>  َساألنمابة (3) 
 ثِ ؼدٜد َهإ  Save  ثِ اخمٝاز   Fileسفغ املًف  َٔ خالٍ فمح قائُة (1) 

    Saveثِ اضػط  .  HTMأٚ   HTML .َمداد االٚظاْب٘ اؿفغ ثِ نمابة االضِ  

 ملطمعسض فمح املًف َٔ خالٍ ا(5)
   صفشة اياضافة ايٓص " َدزضمى مجًٝة ْٚعٝفة َٚمطٛزة " حملمٛى ثاْٝا 

<body>  َدزضمى مجًٝة ْٚعٝفة َٚمطٛزة </body> 
ايٓص داخٌ َٓطكة  نمابة(3) نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات

<body>  (1)   فمح املًف (5)سفغ املًف  

َطمعسض االْرتْت ال ٜماثس باملطافات املرتٚنة اٚ باالْمكاٍ يططس ددٜد بطػط دداااااااااا ٖاَة ةَالسع
عٓد تسى أى عدد َٔ املطافات بني ايهًُات داخٌ ًَف االٚاَس ضٝمعاٌَ ف داخٌ ًَف االٚاَس  Enterَفماح 

 َعٗا املطمعسض عٓد عسض ايصفشة عًى اْٗا َطافة ٚاسدة 
       < "body dir = "rtl>                                                          ٔ ايُٝني اىل ايٝطازصفشة َاياػاٙ   ثايجا دعٌ

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
  فمح املًف (5)سفغ املًف   body>  (1)>داخٌ َٓطكة    < "body dir = "rtl>األَس نمابة(3) 

   فى ضطس ددٜد  االضِ قُد خايد  نمابةعا زاب
 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات

 فمح املًف (5)سفغ املًف   body>  (1)>داخٌ َٓطكة    <br> قُد خايد االضِ : األَس نمابة(3) 

 ><Br/ الحيماز اىل قفٌ اٚ ْٗاٜة اى ميهٔ عدّ نمابة  <Br>االَس َالسعة 

 َٛقع املدزضة    تٛضٝط ايٓصخاَطا 

<html> 
<head> 
………. 
</head> 
<body> 
………. 
</body> 
</html> 

<br>االضِ : قُد خايد 

<center>  َٛقع املدزضة</center> 



   

                            

 مذكرة األول فى الكمبيوتر 0

41421046010 

 الترم األول اإلعدادى  الثانىالصف  مستر ناصر

  6464 مذكرة المراجعة النهائية

 ملخص الفصولالجزء االول 

 

 
 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
 فمح املًف(5)سفغ املًف   body>  (1)>داخٌ َٓطكة   <center>َٛقع املدزضة  <center/> األَس نمابة(3) 

 َطافات بني نًُة َٛقع ٚنًُة املدزضة 1اضافة ضادضا 
 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
  <body>داخٌ َٓطكة  َٛقع  ;Nbsp; &Nbsp; &Nbsp;&Nbsp&املدزضة ايسَص نمابة(3) 
  فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

 بعدد ايفساغات املطًٛبة بني ايهًُات   ;Nbsp&ٜمِ تهساز ايسَص  َالسعة
  6ٚيْٛ٘ امحس ٚسذُ٘   s Andaluدعٌ ْٛع اـط ضابعا

 

 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
  <body>داخٌ َٓطكة    < " "= font>  <font face ="andlus" color ="red" size/>االَس نمابة(3) 
 فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

ترتاٚح قُٝة اـاصٝة أى اـطٛط أسذاّ كمًفة َٔ  7ٜمعسف املطمعسض عًى  ٖاَة دداااااااااا: ة َالسع
Size  َٔ1  فكط  7اىل 
    ٚدعًٗا غط عسٜض ٚ َائٌ َدزضمى مجًٝة ٚضع خط اضفٌ عبازة ثآَا 

 
 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
  <body>داخٌ َٓطكة     <I>     <B>   <u>     َدزضمى مجًٝة   <u/>      االَس نمابة(3) 
 فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

نمابة Notepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات  اـًفٝة يًصفشة  أخطس  يٕٛ تاضعا دعٌ
  <body>داخٌ     < "body> bgcolor ="green>  ٖهرا   االَس نمابة(3)  ايرتنٝب ايبٓائى

 فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

 املدزضة;nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp&َٛقع 

<font face ="andlus" color ="red" size =" " >   </font> 

<u>  <B> <I>    َدزضمى مجًٝة</u> 

<body> bgcolor ="green" > 
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                 "body background="image.jpg><        صٛزة َعٝٓة   اـًفٝة عاغسا دعٌ
 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات

  <body>داخٌ َٓطكة     < " body background="image.jpg>  ٖهرا   االَس نمابة(3) 
  فمح املًف(5)سفغ املًف   (1) 

 

 ٜٛب ٚيٝظ فى َهإ اخس ايالبد َٔ ٚضع ًَف ايصٛزة داخٌ فًد ًَف صفشة  َالسعة ٖاَة ددااااااا:

  "img src="image.jpg>          <صفشةايادزاز صٛزة داخٌ اؿادى عػس 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
    <body>داخٌ َٓطكة     "img src="image.jpg>         <  االَس نمابة(3) 
 فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

يف ٚ ٜٛب ٚيٝظ فى َهإ اخسايالبد َٔ ٚضع ًَف ايصٛزة داخٌ فًد ًَف صفشة  َالسعة ٖاَة ددااااااا
 .نمابة َطاز ًَف ايصٛزة ناَال ساية تٛادد ًَف ايصٛزة يف فًد آخسغري فًد صفشة ايٜٛب  جيب

 "=width="  <img src ="imag.jpg"  height "  < "         64ابعاد ايصٛزة   دعٌايجاْى عػس 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
    <body>داخٌ َٓطكة   < "  "=img src ="imag.jpg"  height="  " width>االَس    نمابة(3) 
 فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

 يكٝاع ابعاد ايصٛزة  Pixel  تطمددّ ٚسدة ايبهطٌ  ٚ)االزتفاع ٚايعسض(  ايصٛزٙ ٖى ابعادَالسعة 

 "=right<img src="image.jpg" align<"صفشة اي  يُٝنيقاذاة ايصٛزة  ايجايح عػس 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
    <body>داخٌ َٓطكة   <"img src="image.jpg" align="middle> االَس    نمابة(3) 
 فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

 bgsound src ="Egypt.mp>   <"ًصفشة يادزاز صٛت ندًفٝة ايسابع عػس 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
 سفغ املًف body>   (1)>داخٌ َٓطكة        <" bgsound src ="Egypt.mp>االَس  نمابة(3) 
  <Bgsound>ٖٛ املطمعسض ايٛسٝد ايرى ٜدعِ تٓفٝر االَس   Internet Explorerبسْاَر  َالسعةفمح املًف (5)  
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                <"embed src="internet.avi>ادزاز فٝدٜٛ داخٌ صفشة ايٜٛب    اـاَظ عػس 

 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات
    <body>اخٌ َٓطكة د        <"embed src="internet.avi> االَس    نمابة(3) 
  فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 

 ٜٓفرٙ فكط أٜطا  Internet Explorer ٚ (Swf-.Avi-.Mov.ٜدعِ ًَفات َٔ ايٓٛع ) <Embed>االَس  َالسعة
  ايْٝ٘ص اٚ صٛزة َستبط بعٓٛإ عٓد ايطػط عًٝ٘ ٜمِ االْمكاٍ  : Hyperlinkاالزتباط ايمػعبى 

  "=http://www.moe.gov.eg<a href<" ٚشازة ايرتبٝة ٚايمعًِٝ  <a/>     ادزاز ازتباط تػعبى ْصىايطادع عػس 
 ٓائىنمابة ايرتنٝب ايبNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات

    <body>اخٌ َٓطكة د "=http://www.moe.gov.eg<a href<" ٚشازة ايرتبٝة ٚايمعًِٝ  <a/> االَس     نمابة(3) 
          فمح املًف (5)سفغ املًف   (1) 
 

 "=a>   <img src ="tools.jpg">      ">http://www.moe.gov.eg<a href/>     ادزاز ازتباط تػعبى يصٛزة ايطابع عػس 
 نمابة ايرتنٝب ايبٓائىNotepad++   (6)اَر ْبس فمح (1)  ذيو خطٛات

    <body>اخٌ َٓطكة د    "=a>  <img src ="tools.jpg">    ">http://www.moe.gov.eg<a href/>االَس   نمابة(3) 
         فمح املًف َٔ خالٍ املطمعسض(5)سفغ املًف   (1) 

 

 

 

 

 

 فصىلى حبنده اجلزء األول ملخص النتهإ
 هيا إىل اجلزء الثانى أهه األسئلة املتىقعة وإجاباتها الننىذجية

 44421046010مع حتياتى مشرت ناصر عبدالتىاب 
   

 

http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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 اجلصٞ الجاٌٜ أِي األض٠مٛ املتٕقعٛ ٔإجاباتّا
 

 
 

 
 
 
 

    

 ( أمام العبارة الخطأ ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة )ضع عالمة )السؤال األول 

 Χ ٔ وَ خالهلا ٖتي االٌتكاه لباقٜ صفحات املٕقع  أٔه صفحٛ مبٕقع الٕٖبصفحٛ الٕٖب ِٜ  (1)

 Υ ازتباط تػعبٜ   –فٗدٖٕ  –صٕت    –ٌصٕص   –صٕز عٍاصس صفحٛ الٕٖب  وَ  (2)

 Υداخن غسٖط العٍٕاُ  حٛ الٕٖب  صفٖعّس عٍٕاُ  (3)

  Web Address. )  ) Υ املٕقع بعٍٕاُ ٖطى٘ ٌنرٌ إلا غبكٛ عم٘ عٍٕاُ لْ الٕٖب وٕقع (4)

  Υٖكصد بْ صفحات الٕٖب الجابتْ   Static web pagesاملصطمح  (5)

  Χ   ثاب  احملتٕٝ ِرا ٖٔعن وطبكا وعد ذلتٕاِا التفاعمٗٛ الٕٖب صفحات (6)
  Χ  ٔوعاجلتّا وعّا التفاعن ٖتٗح ذلتٕٝ تعسض وعمٕوات فحٛص ِ٘ الجابتٛ الٕٖب صفحٛ (7)

  Χ ٖتي فٜ وسحمٛ التصىٗي إىل صفحات ٖٔب ذبٕٖن التصىٗي الٕزقٜ (8)

  Υ ميكَ ٌػس املٕقع عمٜ االٌنرٌ  (9)

  Υتعترب وسحمٛ التدطٗط لتصىٗي ٔاٌػاٞ وٕقع ِٜ أىل اخلطٕات  (10)

 Χوسحمٛ التٍفٗر ِٜ اخس وسحمٛ لتصىٗي ٔاٌػاٞ املٕقع  (11)

  Audacity Χاملمفات ذات االوتداد الٍصٜ باضتدداً بسٌاوج  كَ حفغمي (12)

  Χز املصد وػمكٛأحد الرباوج  " Audacity" بسٌاوج (13)

 Υ                                                 لالٌتّاٞ وَ ادخاه البٗاٌات الصٕتٗٛ ٖتي الطػط عمٜ شز االٖكاف (14)

  Reverse  Υاثري لعكظ بداٖٛ املكطع وع ٌّاٖتْ اخنر الت (15)

 Υ صٕت ومف داخن وكطع عم٘ تطبٗكٛ ميكَ reverse التأثري (16)

  Χغري والٟىٛ لمٍػس عرب االٌنرٌ    MPاالوتداد  املمفات ذات  (17)

 wav       Υ اوتداد مبكازٌتْ صػريٚ التدصٍٖٗٛ املطاحٛ  MP وتداداال ذٔ الصٕت ومف (18)

 WAV   Χ وتداداال ذٔ املمف وع ٛباملكازٌ ٌكاٞ أكجس الصٕت  MP وتداداال ذٔ الصٕت ومف (19)

  Υ      ٌنرٌ اال عمٜ لمٍػس وٍاضب  MP وتداداال ذٔ الصٕت ومف (20)
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            Υ داخمْ صٕت٘ وكطع تكساز ميكَ الصٕت ومف تطجٗن بعد (21)

  Linux    Χ التػػٗن ٌعاً تٕشٖعات عمٜ " Audacity" بسٌاوج ٖعىنال (22)

 Υ   جدٖد صٕت إٌػاٞ عٍد مساعات تٕصٗن ٖػنرط (23)

  Χ العسبٗٛبالمػٛ    openshot فٜ بسٌاوج  ٖكُٕ اضي املػسٔع (24)

  Υز  أحد الرباوج وفتٕحٛ املصد " openshot" بسٌاوج (25)

 Χ غسٖط املّاً openshotوَ وكٌٕات بسٌاوج  (26)

  openshot   Υبسٌاوج  الػسٖط الصوٍٜ فٜ  وَ وكٌٕاتاملططسٚ  (27)

  Χعٍد ٔضع الصٕز عمٜ املطازات ال ميكَ اعادٚ تستٗبّا   (28)

 Υميكَ اعادٚ تستٗب املػاِد عمٜ املطازات حطب ألٗٛ العّٕز  (29)

  Υ  صٕت -صٕز  الفٗدٖٕ وػاِد تستٗب ٖتي Timeline الصوين الػسٖط خاله وَ (30)

  Χ املػسٔع ومفات حلفغ رلصٕص دلمد عىن ٖػنرط ال openshot بسٌاوج يف (31)

     Υ      الفٗدٖٕ ملػّد "Effects" تاتأثري إضافٛ ميكَ (32)

  Χ الفٗدٖٕ وػاِد بني Transitions اٌتكالٗٛ حناوس افٛإض صلٕش ال (33)
  Υميكَ ٔضع املساحن االٌتكالٗٛ فٜ بداٖٛ أٔ ٌّاٖٛ املػّد  (34)

 Χٖتي االبكاٞ عمٜ الػسضلٛ الٗطسٝ  KeepBothSlides عٍد اختٗاز االوس  (35)

                                      Χفٜ إٌػاٞ صفحات الٕٖب التفاعمٗٛ     HTMLتطتددً لػٛ  (36)

    Υ لتحٕٖن الصفحٛ الجابتٛ اىل  صفحٛ تفاعمٗٛ   JaveScriptتطتددً لػٛ  (37)

                         Υ هلا بداٖٛ ٌّٔاٖٛ تأثري  HTMLكن أاوس لػٛ  (38)

  Υ .صػريٚ أٔ كبريٚ حبسٔف Html لػٛ أٔاوس كتابٛ ميكَ (39)

  Notepad .    Υ ٖطىٜ HTML لػٛ أٔاوس تسمجٛ يف املطتددً املنرجي (40)

  Χ الٍصٕص وٍطل يف الكٕد داخن جدٖدٚ لططٕز ٔاٌتكاه املطافات بنرك ٖتأثس طتعسضامل (41)

  html  ِٕ< title >     Χٗػري اىل أُ املطتٍد وكتٕب بمػٛ لاألوس الرٝ ٖكتب فٜ بداٖٛ الكٕد  (42)

               nbsp;    Υ&لمتحكي فٜ عدد املطافات ) الفساغات ( بني الكمىات تطتددً السوص  (43)

            img >           Υ > ضافٛ صٕزٚ لصفحٛ الٕٖب ٌطتددً األوس إل (44)

حجز الللتواصل و
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  dir.   Χ لمداصٗٛ rtl الكٗىٛ شلصص الٗىني اىل الٗطاز وَ الٕٖب صفحٛ ادبآ جلعن (45)

  Χ   .  ٔ   بني font باالوس اخلاصٛ size اخلاصٗٛ قٗىٛ تنرأح (46)

  font>.   Υ/> االوس بعد ٖكتب ٌص أٝ عمٜ <font> االوس تأثري ٍٖتّ٘ (47)

    Υ  العٍٕاُ ِرا اىل االٌتكاه ٖتي عمْٗ الطػط ٔعٍد بعٍٕاُ وستبط ٌص أٔ صٕزٚ التػعيب االزتباط (48)

  Χ     فكط املٕقع ٌفظ داخن أخسٝ صفحٛ اىل ٌتكاهاال عٍد التػعيب االزتباط ٖطتددً (49)

    img> ٔ <a>. Υ> االوسَٖ ٌطتددً تػعيب كإزتباط ٔإضتدداوّا صٕزٚ دزا إل (50)

 السؤال الثانى اختر االجابة الصحيحة المناسبة للعبارات اآلتية :

 عٍٕاُ املٕقع( –الصفحٛ السٟٗطٗٛ  – املٕقع)  وع بعطّا ذب  اضي وعني وستبطٛصفحٛ ٖٔب أٔ أكجس  (1)

 (كن واضبل –صفحٛ الٕٖب التفاعمٗٛ  –وَ إٌاع الصفحات ) صفحٛ الٕٖب الجابتٛ  (2)

 (كن واضبل – صفحٛ التفاعمٗٛ –ثابتٛ صفحٛ )تٕٝ ٖتٗح التفاعن صفحات تعسض ذل (3)

   ( ٖٔب– تفاعمٗٛ – ثابتٛ صفحات) ثابتا احملتٕٝ ِرا ٖٔعن وطبكا وعد ذلتٕاِا (4)

  ) web site –Web Address  –Web page)   ٖطى٘ ٌنرٌ إلا عم٘ عٍٕاُ لْ ٕقعامل (5)

   web site –Web Address  – pageWebطتعسضامل ٖعسضْ ٌنرٌ إلا عمٜ ٍٖػس إلكنرٌٔ٘ وطتٍد (6)

   home page –Web –pageصفحاتال لباق٘ ٌتكاهالا ٖتي هلاالخ ٔوَ ٕقعاملب صفحٛ أٔه (7)

 (كن وا ضبل –التٍفٗر  –التصىٗي  –وَ وساحن اٌػاٞ املٕقع ) التدطٗط  (8)

 (ضبل وا كن –التٍفٗر  – التدطٗطوساحن اٌػاٞ املٕقع )  أه  (9)

 كن وا ضبل( – التٍفٗر –التصىٗي  –الٕٖب فٜ وسحمٛ  ) التدطٗط  ٖتي اضافٛ البٗاٌات اىل صفحٛ (10)

 (gimp-openshot-audacityبسٌاوج ملعاجلٛ الصٕت ) (11)

  (gimp-openshot-audacity) الٌػاٞ ومف صٕتٜ سلتا    (12)

 حرف(-تػػٗن-لمتعدٖن فٜ وكطع الصٕت صلب ..... وكطع الصٕت أال )ذبدٖد (13)

 )التػػٗن ٌعي –املصدز وػمل – املصدز وفتٕح( ِٕٔ الصٕت ٌػاٞإل " Audacity" بسٌاوج (14)

 )وٍّىا كن -فكط   Windows-فكط   (Linuxتػػٗن ٌعاً عمٜ ٖعىن  " Audacity"بسٌاوج (15)

 )كاوريا – وٗكسٔفُٕ – مساعات( تٕفس وَ البد " Audacity" باضتدداً وا صٕت لتطجٗن (16)
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(17) "Audacity " َوٍّىا كن– كطعو حرف – وكطع تكساز(وٍّا تأثريات إضافٛ وَ ميك( 

 )املكطع تكساز –ٔلصل قص – لصل ٔ ٌطذ(املكطع هلرا   بعىن ٌكًٕ  صٕت٘ وكطع لٍكن (18)

 (copy) –cut  – deleteصٕت٘ ومف وَ صٕت٘ وكطع حلرف (19)
 )حجىٛ بصػس – الٕضٕح اجلٕدٚ بعدً – ٔالٕضٕح باجلٕدٚ (ٖتىٗص  WAVوتدادا الصٕت ومف (20)

  )لمٍػس وٍاضب غري – التدصٍٖٗٛ الطعٛ لتٕفري ٍاضبو – ٌنرٌ اال عمٜ لمٍػس وٍاضب)  WAVاوتداد (21)

  )ٌكاٞ أقن– ٍكاٞال يف وطأٙ – باملكازٌٛ ٌكاٞ كجس)أ WAVوتدادا وع  الصٕت MP  وتدادا (22)
 ( view-edit-file)وَ قاٟىٛ    audio    Exportلتصدٖس ومف صٕتٜ اخنر  (23)

 (view-edit-fileوَ قاٟىٛ )  cutلكطع وكطع صٕتٜ ٖتي ذبدٖدٓ ثي اختٗاز  (24)

 ( copy- Transitions -effectsالضافٛ التاثريات لمفٗدٖٕ ٖتي اختٗاز التبٕٖب ) (25)

 (mp-wav- mp وَ اوتدادات الفٗدٖٕ ) (26)

 File (Save Projece as-wav- mp)عٍد حفغ وػسٔع  الفٗدٖٕ اخنر وَ قاٟىٛ  (27)

  (gimp-openshot-audacity) الٌػاٞ ومف فٗدٖٕ سلتا    (28)

 (كالِىا صحٗح-file –main toolbarوَ خاله ) openshotاضترياد املمفات  فٜ  (29)

 )التػػٗن ٌعي– املصدز وػمكٛ – املصدز وفتٕحٛ(  وجاالرب أحد  "Openshot"بسٌاوج (30)

   internet explorer –audacity  – Openshot  الفٗدٖٕ وعاجلٛ بساوج أحد (31)

  er)internet explor– Maker Movie –(audacity الفٗدٖٕ وعاجلٛ بساوج أحد (32)

 )internet explorer) –audacity  – Openshot  الصوين غسٖط لْ بأُ ٖتىٗص (33)

 (Ruler ملططسٚا - املطازات –-زأع الكساٞٚ(الفٗدٖٕ أٔ صٕت أٔ صٕزٚ ٔضع يف تطتددً (34)
 ( Rulerملططسٚا - لصوينا الػسٖط- –  زأع الكساٞٚ  (وعني بنرتٗب صٕز لعسض (35)
  اىل العبازٚ  HTMLٖػري اإلختصاز  (36)

)r Text Markup LibraryHype - Help Table Made Layout  -  Hyper Text Markup Language ) 
 ( ثابتٛ –ٌػطٛ  –فكط فٜ تصىٗىّا تعترب ) تفاعمٗٛ  HTMLطتدداً لػٛ تصفحٛ الٕٖب التٜ  (37)
 فسعٗٛ ( –زٟٗطٗٛ  – تفاعمٗٛاىل )  الصفحٛ  تحٕٖنل HtMLباالضافٛ  JaveScript   ٔPhpاضتدداً  (38)

 (وكَ كالِىا-ٌص–االزتباط التػعبٜ فٜ صفحٛ الٕٖب عمٜ غكن ) صٕزٚ  ٖعّس (39)
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 ( Head  - Title – Bodyإلظّاز ٌص عمٜ صفحٛ الٕٖب ٖتي كتابٛ ِرا الٍص فٜ وٍطكٛ  (40)
 ( Docx – Jpg – Htmباإلوتداد .......)  ML HTصلب حفغ ومف أٔاوس  (41)
 ( < u >   - > I< - <b >.) جلعن الٍص ٖعّس عمٜ صفحٛ الٕٖب بػكن واٟن ٌطتددً األوس .. (42)

 body>  (Dir-size-src)>وَ اخلصاٟص التابعٛ لالوس  (43)
 (  bgcolor -  background  -  colorلتحدٖد لُٕ كدمفٗٛ لصفحٛ الٕٖب ٌطتددً اخلاصٗٛ )  (44)
 (  path -  href  -  srcوَ بني اخلصاٟص التالٗٛ.)   < img>اخلاصٗٛ التٜ تستبط بأوس  (45)
 تػػٗن الفٗدٖٕ ( -  اضافٛ ازتباط تػعبٜ -ٖطتددً فٜ ) ذلاذاٚ الٍص   <a>األوس   (46)
 (  Fontname  - size  - faceٌطتددً اخلاصٗٛ ....)  < font>لتحدٖد ٌٕع اخلط فٜ األوس  (47)

 )تػػٗن ٌعي – ٍٖٔدٔش تطبٗكات –ٖٔب صفحات(  إٌػاٞ يف  "Html"لػٛ تطتددً (48)

 )الدفنر – اٌنرٌ  وطتعسض – السضاً) Html   بمػٛ املكتٕبٛ الٕٖب صفحات لعسض ٖطتددً (49)

 )فٗدٖٕ وػػن – صٕز وعاجلٛ – ٌصٕص وٍطل(  بسٌاوج بإضتدداً " Html" أٔاوس تكتب (50)

 (< > -  " "– % %)  العالوتني داخن  " Html"لػٛ أٔاوس تكتب (51)
 (  <html< -<head>  -<title<)باالوس  Htmlبمػٛ املكتٕب املمف ٖبدأ (52)
   table)  – body –(addressٖطىٜ ٔالجاٌ٘  headٖطىٜ ٔهاال لكطىني  Htmlكٕد ٍٖكطي (53)
  )title) –body  – headالصفحٛ عٍٕاُ وجن صفحٛال عَ وعمٕوات عمٜ ذبتٕٙ وٍطكٛ (54)

  title) – body –(head  تطىٜ الٕٖب صفحٛ ذلتٕٝ لكتابٛ املطتددوٛ املٍطكٛ (55)

  letit –body  –.(html(الٕٖب لصفحٛ عٍٕاُ الضافٛ ٖطتددً  االوس  (56)

    bgcolor – dir -src          اخلاصٗٛ ٌطتددً الٕٖب صفحٛ ادبآ لتػٗري  (57)

   rtl –ltr  –(right(                 الكٗىٛ شلصص لمٗطاز الٗىني وَ صفحٛال ادبآ لتػٗري (58)

  <br< -<b>  -.(<i( <الططس أٔه وَ الٕٖب صفحٛ عمٜ الكتابٛ لٍبدأ االوس ٌطتددً (59)

  >)br> ) -<title>  -> center>االوس ٌطتددً طسالط وٍتصف يف ٌص لٕضع (60)

  &)bsp;)  –nbsp;  -; nbspٌطتددً صفحٛال عمٜ تعّس اليت املطافات عدد يف لٍتحكي (61)

 >)head>)  -<br>  -> font>  االوس ٌطتددً  لمٍص تٍطٗكات لعىن (62)

 ( color –face  -.size(اخلط لُٕ ذبدٖد يف تطتددً ٔ <font>االوس خصاٟص وَ (63)
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 ).color) –face  - sizeاخلط حجي ذبدٖد يف تطتددً ٔ <font>االوس صاٟصخ وَ (64)

  <u< -(<b <-  (<i>  االوس ٌطتددً )وططس (املكتٕب الٍص ذب  خط لٕضع (65)

 > )i>)  -<u>  -> b> االوس ٌطتددً عسٖض اضٕد املكتٕب الٍص خط جلعن (66)

 >)bgcolor>) -<face>  -> background>ٌطتددً  كدمفٗٛ صٕزٚ الضافٛ (67)

    <img< -<font>  -(<picture(< االوس ٌطتددً الٕٖب لصفحٛ صٕزٚ ضافٛال (68)

 >).dir>)  -> scr< -> src>الصٕزٚ ومف ٔوطاز اضي لتحدٖد  اخلاصٗٛ ٌطتددً (69)

 >).dir>)  -<scr>  -> src>تالصٕ ومف ٔوطاز اضي لتحدٖد  اخلاصٗٛ ٌطتددً (70)

  height –tall  –(width (  باخلاصٗٛ الٕٖب صفحٛ عمٜ الصٕزٚ ازتفاع ذبدٖد ميكَ (71)

  )height ) –tall  – widthباخلاصٗٛ الٕٖب صفحٛ عمٜ الصٕزٚ عسض ذبدٖد ميكَ (72)

   src ) – align –( heightاخلاصٗٛ ٌطتددً الٕٖب صفحٛ داخن لصٕزٚ ذلاذاٚ لعىن (73)

  >)backgroundSound>) -<sound>  -> bgsound>ٌطتددً  كدمفٗٛ صٕت ضافٛإل (74)

  <bgcolor>)  -> embed< -(<background>  االوس دًٌطتد  فٗدٖٕ الدزا  (75)

    <a< -<br>  -<font<  االوس ٌطتددً الٕٖب صفحٛ داخن تػعيب ازتباط دزا إل (76)

  Save Projectرتب الخطوات التالية لحفظ مشروع الفيديو  )أ( السؤال الثالث

 داخن دلمد املػسٔع  صٕت  –( ٔضع مجٗع املمفات صٕز   2)   ػسٔع ( إٌػاٞ دلمد لمى  1)  مف امل( حفغ   4)  
  Save Project Asثي  File اخنر(حفغ ومف املػسٔع  ٔإعطاٞ اضي لْ بالمػٛ اإلزلمٗصٖٛ  وَ غسٖط الكٕاٟي   3)

  اضافة تاثير لمشهد الفيديوخطوات )ب( 

 (اضػط وع االطحب عمٜ التاثري الضافتْ ملػّد الفٗدٖٕ   3)    ( ٖعّس زوص التاثري عمٜ وػّد الفٗدٖٕ  4)
 Effect( اضػط عمٜ تبٕٖب 1)                                           ( اخنر احد التاثريات  2)

   صلوالسؤال الرابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                            

 مذكرة األول فى الكمبيوتر 7 

01064802948 

 الترم األول اإلعدادى  الثانىالصف  مستر ناصر

 2020مذكرة المراجعة النهائية 

 اجلصٞ الجاٌٜ أِي األض٠مٛ املتٕقعٛ ٔإجاباتّا
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 السؤال الخامس االكواد  

  HTMLف أٔاوس أذكس الكٕد األضاضٜ الالشً لبٍاٞ وم)أ(
 السغي وَ عدً ٔجٕد أخطاٞ فٜ ضطس الكٕد عمٜ  <"img src =" school.png>)ب(

 اضتٍتج الطبب ؟صفحٛ الٕٖب عٍد ذبىٗمّا بٕاضطٛ املطتعسض الطابل إال اُ الصٕزٚ مل تعّس عمٜ  
  مد املٕجٕد بْ صفحٛ الٕٖباجملعدً ٔجٕد الصٕزٚ داخن   

 ) ( اغسح املكصٕد باألكٕاد التالٗٛ :
 <Title> My School </title >             My School ِٕ ٛجعن عٍٕاُ الصفح      
 <body bgcolor="green">                       جعن لُٕ اخلمفٗٛ لمصفحٛ اخطس          
 <img src =school.png">                    ٛادزا  صٕزٚ لمصفح  
 <bgsound src ="Egypt.MP ">           ٛادزا  صٕت كدمفٗٛلمصفح  
 <br>      اٌػاٞ ضطس جدٖد  
 <font face="andalus" size = "  "   color = " red" > 

 ٔلٌْٕ امحس   5ٔحجىْ    andalusجعن ٌٕع اخلط 
 <a href = http://ww.google.com>google</a> 

  Googleٖتي االٌتكاه ملٕقع Googleاٌػاٞ ازتباط تػعبٜ ٌصٜ حبٗح عٍد الطػط عمٜ كمىٛ 
 <center> <b> <i> welcome </i> </b> </center> 

 فٜ الصفحٛ ٔجعمّا خبط اضٕد عسٖض ٔواٟن  welcomeكمىٛ تٕضٗط 

   السؤال السادس أكمل العبارات التالية 

 بعطّا ذب  اضي وعنيب وستبطٛصفحٛ ٖٔب أٔ أكجس :  وٕقع الٕٖب ِٕ (1)

  Firefox وجنطتعسض املٌ  ٖعسض وَ خاله وطتٍد إلكنرٌٜٔ ٍٖػس عمٜ االٌنر:  صفحٛ االٕٖب (2)

 صفحات الٕقع ٔ وَ خالهلا ٖتي االٌتكاه لباقٜ املأٔه صفحٛ ب : الصفحٛ السٟٗطٗٛ (3)

 ّافٜ تصىٗى HTMLٔتطتددً أٔاوس   ٖتي االطالع عمْٗ فكط صفحٛ تعسض ذلتٕٝ ثاب   الجابتٛ ْصفحال (4)

   Java Scriptباالضافٛ لمػات اخسٝ وجن  HTMLتطتددً  التفاعن  وعْ ٔ صفحٛ تعسض ذلتٕٝ ميكًَ:  تفاعمٗٛالصفحٛ ال (5)

 ٍػس عرب االٌنرٌ ال(5)  تٍفٗر ال(4)اإلعداد ٔالتجّٗص (3)تصىٗي ال(2)التدطٗط (1)تصىٗي ٔإٌػاٞ وٕقع  وساحن (6)

 إٌػاٞ االزتباطات التػعبٗٛ(3)  املٕقعاضافٛ بٗاٌات (2)صفحات ٖٔب لذبٕٖن التصىٗي الٕزقٜ (1)ر التٍفٗفٜ تي ٖ (7)

http://ww.google.com/
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 التصدٖس(4)التعدٖن(3)التٍفٗر(2)االعداد ٔالتجّٗص(1)  إلٌػاٞ ومف صٕت ٖتي اتباع التاىل (8)

               Linux  ٔ Windowsوجن رلتمفٛ ػٗنتػ اٌعىٛ عمٜ الصٕت ٌػاٞال Audacity بسٌاوج (9)

   Repeat  ٔReverse  الصٕت وكاطع إىل إضافتّا ميكَ ليتا التأثريات اوجمٛ وَ (10)

 الفٗدٖٕ وعاٍٖٛ(4)الصٕت اضترياد(3)تستٗب الصٕز(2)اضترياد الصٕز(1)إلٌػاٞ فٗدٖٕ ٖتي اتباع  (11)

 ِٜ ٔحدٚ قٗاع أبعاد الصٕزٚ ٔدقتّا   Pixelالبٗكطن  (12)

 السؤال السابع اكتب ما تشير اليه االرقام فى الشاشات االتية  

 

 

 

 

 

 

 

 

غسٖط (5) وعاٍٖٛ الفٗدٖٕ(4)تبٕٖب الٕظاٟف (3)ومفات املػسٔع (2)الػسٖط السٟٗطٜ (1)
 الػسٖط الصوٍٜ (8)زاع الكساٞٚ (7)صػري ٔالتكبري الت(6)التحسٖس 

 
 

 
 

 

 

 

 املطازات(4)  الكمٗب احلاىل (3)  زاع الكساٞٚ (2)  املططسٚ (1)
 املتىقعة وإجاباتواالنمىذجية  األسئلة إنتوى حبمده اجلزء الثانى أهم 

 (انتظروا مراجعة ليلة اإلمتحان) وانتوت مركرة املراجعة النوائية


